Wanneer kan ik me inschrijven in de Middenschool?
Inschrijving 1e jaar
•

Op maandag 6 mei 2019 van 19 tot 21 u. via callcenter: tel. 078 05 00 57
Welke
•
•
•
•
•
•
•

gegevens van het kind worden er gevraagd aan de telefoon?
Indicator of niet-indicator
Voornaam
Naam
Geboortedatum
Adres (officiële verblijfplaats)
Telefoonnummer van de ouders
Keuze voor 1A of 1A/B
o 1A/B vermeldt u enkel indien er kans is dat uw zoon/dochter eind dit
schooljaar geen getuigschrift van het basisonderwijs zal krijgen.

De inschrijvingsprocedure vindt u op FAQ’s inschrijvingen
•

Vanaf dinsdag 11 juni 2019: via de school - tel. 016 61 79 50
(indien er nog plaatsen vrij zijn)
ma-di-wo-do-vr: van 8.35 u. tot 16 u. (wo tot 12 u.)
Indicatorleerlingen beantwoorden aan minstens één van volgende voorwaarden:
Het gezin van de leerling heeft in het lopende schooljaar of had in het
voorgaande schooljaar recht op een schooltoelage.
De moeder in het gezin heeft geen diploma secundair onderwijs en geen
studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs.
Bewijs of attest van indicatorleerling (indien van toepassing) moet voorgelegd worden bij
de administratieve afhandeling van de inschrijving.
Niet-indicatorleerlingen voldoen aan geen enkele van de bovenstaande
voorwaarden.
Zeer belangrijk!
De inschrijving voor het eerste leerjaar wordt bevestigd door vóór 14 uur op maandag
1 juli volgende documenten in te leveren:
•
•
•
•

het keuzeformulier A-klas of B-klas
een kopie van het getuigschrift basisonderwijs
een kopie van het eindrapport van het 6de leerjaar
de BaSo-fiche

•

attest en/of onderzoeksverslag leer- of ontwikkelingsstoornis (indien van
toepassing)

Inschrijving 2e jaar
Vanaf woensdag 3 juli 2019, vanaf 9 u. (rechtstreeks in de school)
De school behoudt zich het recht om leerlingen te weigeren conform het gelijke
onderwijskansendecreet.
Vakantieregeling:
De Middenschool is open tot en met 5 juli en vanaf 19 augustus 2019, van 9 u. tot 16 u.

